
Programma SWC Acute / Interventie, 5 – 8 Februari 2019  

Plenaire sessies    

Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

Interventie radiologische 

diagnostiek en behandeling 

van acute en chronische 

iliofemorale trombose 

 Dr. R. de Graaf, Klinikum 

Friedrichshafen, Duitsland 

Begrip van pathofysiologie en klinisch beeld van acute en chronische DVT  

Begrip van pathofysiologie en diagnostiek van DVT en PTS 

Kennis van de (endovasculaire) behandelmogelijkheden 

Kennis van de te verwachten uitkomsten op korte en langere termijn 

Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

Dual Energy CT: Practical 

Applications in the 

Abdomen 

 

 Dr. Patrick McLaughlin, 

voorheen emergency 

radiology VGH Vancouver 

General Hospital- 

Vancouver, thans Cork 

 1.) To better understand the rationale, physical basis and clinical evidence which 

supports the use DECT to dispense with troublesome abdominal incidentalomas.  

2.) To review selected cases of occlusive and non-occlusive intestinal ischemia, with 

surgical correlation, so that participants may develop a better understanding of how 

DECT can be used to increase sensitivity and specific when searching for 

bowel ischemia.  

3.) To learn the rationale, physical basis and clinical evidence which supports the use 

of DECT to better identify isodense gallstones and better characterize urate 

containing renal calculi in the final section on 'non iodine related applications.  

Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

Intracranial Emergencies: 

imaging appearance and 

future opportunities with 

artificial intelligence. 

 Dr. Patrick McLaughlin, 

voorheen emergency 

radiology VGH Vancouver 

General Hospital- 

Vancouver, thans Cork 

 1.) To review both the classic and the less conspicuous features of acute 

hydrocephalus on axial, sagittal and coronal images. 

2.) To learn the imaging features of subfalcine, uncal, transtentorial and transalar 

herniation. 

3.) To better understand the pathophysiology and imaging appearance of 

inflammatory, hemorrhagic and vascular intracranial emergencies. 

4.) Introduction to the use of artificial intelligence convolution neural networks for 

emergency worklist prioritization.   

 



Parallelle Interactieve Workshops  Interventie  

  

Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

Interventie radiologische 

behandeling van acute 

veneuze en arteriële 

mesenteriale ischemie 

 

Level: 2 

Drs. Daniel van den Heuvel, St. 

Antoniusziekenhuis 

Drs. Fons Potters, St. 

Antoniusziekenhuis 

• Kennis opdoen over de drie pijlers van diagnostiek (kliniek, beeldvorming, 
functionele test [tonometrie, vls] 

• Kennis opdoen over de differentiële diagnose (vaatlijden, NOMI, MALS), 
incidentie/prevalentie 

• Kennis opdoen over de endovasculaire en chirurgische behandelopties 
• Kennis opdoen over uitkomsten (antistollingsbeleid, patencies, klinische 

outcome, acute on chronic) 
• Potentiele complicaties van endovasculaire behandeling 

Interventie radiologische 

behandeling van 

chirurgische complicaties 

na leverchirurgie 

 

Level: 2-3 

 Drs. Diederik Bijdevaate, 

Erasmus MC 

 Drs. Tychon Geeraedts, 

Erasmus MC 

• Korte introductie over mogelijke lever en pancreas chirurgie  

• Dissecties, trombose, naad aneurysma, bloedingen 

• Gallekkage 
• Pancreas lekkage  
• Galweg necrose na levertransplantatie 
• Endoscopie versus percutaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parallelle Interactieve Workshops acute  

  

Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

Early missed injuries- 

onderste extremiteiten 

rondom de knie  

 

Level: 1-3 

Drs. Maarten Horst, Deventer 

ziekenhuis 

Drs. Martin Kraai, MRON, 

locatie ZGT 

U heeft kennis genomen van welke standaard opnamen je moet maken. 

U herkent wanneer dit niet voldoende is, wat wil je aan letsel zeker niet missen  

U bent op de hoogte welke protocollen voor MRI/CT te kiezen  

 

 Trauma bij kinderen 

 

Level: 1-3 

Dr Joost van Schuppen UMCG  

Drs. Marjolein Dremmen 

Erasmus MC  

 Echo en CT: wanneer wel, niet, welk protocol (dosis, contrasttiming, leeftijd kind 

en protocol?)  

 

CWK trauma bij kinderen 

 

 

 

Level: 1-3 

Dr. Annelie Slaar, 

Westfriesgasthuis 

Dr. Niels Schep, Maasstad 

ziekenhuis 

U bent op de hoogte van normale anatomie en ontwikkeling. 

U kent de indicaties voor wanneer wel/geen beeldvorming verricht moet worden  

U herkent conventionele radiologie pitfalls. 

U bent op de hoogte van Evaluatiemogelijkheden met CT, MRI  

 Longembolieën: ALERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level: 1-3 

Dr. Lilian Meijboom, VUMC 

Dr. Esther Nossent, Longarts, 

VUMC  

Behandeling van de richtlijn van de ESC 2014: Guidelines on the diagnosis and 

management of acute pulmonary embolisms. 

Risico stratificatie bij acute longembolieën (tekenen van rechtsbelasting op CT etc) 

(Evt uitleg PESI score) 

Wat is het Alert team (Acute LongEmbolie Rescue team), moet elk ziekenhuis er 1 

hebben? 

Wat is de rol van de radioloog in het Alert team. Wanneer schakel komt het Alert 

team in actie. 

Hoe herken je chronische embolieën, heeft dit behandelings-consequenties.  

Wanneer verdenking op CTEPH (chronische trombo-embolische pulmonale 

hypertensie). Heeft dit behandelings-consequenties… Wat zijn de behandelings-

mogelijkheden. 

Vals positieven (bewegings-artefacten, contrastmenging etc) 

 



Werktitel, level  Sprekers  Leerdoelen   

The Bloody Brain 

 

 

 

 

 

 

Level: 1-3 

Drs. Alexander Scholtens, 

Tergooi ziekenhuis 

Drs. Anne van Duijn, HMC 

Westeinde (op donderdag) 

Dr. Bastiaan Moraal, 

Amsterdam UMC, Locatie 

VUmc (op woensdag) 

Het demonstreren en herkennen van bijzondere oorzaken van acute vasculaire 
hersenpathologie 

Het herkennen van subtiele afwijkingen bij ischemie 

Waar op te letten bij ernstig traumatisch hersenletsel en wat zijn de te 
verwachten gevolgen voor de hersenen 

Tekenen van kindermishandeling in de hersenen 

Acute abdomen: acute 

gynaecologische pathologie 

 

Level: 1-3 

Drs. Daan Loeffen, MUMC+ 

Drs. Elise Roele, MUMC+ 

Hoe onderscheid ik gynaecologische pathologie van de overige acute 

abdominale pathologie? Waar moet ik op letten?  

Wanneer echo, CT of MRI? 

  

 


